
Draga učenka, učenec, spoštovani starši.  

 

Pred vami je drugi sklop navodil za delo pri predmetu angleščina. Obsega vsebine za teden 

od 23. do 27. marca 2020. Delo si razporedite sami. 

Domače delo pošljite po elektronski pošti na naslov: kovacic.tamara.os@gmail.com. Naloge, 

ki mi jih boste oddali v pregled, bom posebej označila.  

Na spletni strani https://www.irokus.si/  so v času učenja na daljavo brezplačno dostopna 

vsa učbeniška gradiva založbe Rokus Klett. Tam lahko poslušate vse slušne posnetke, v DZ pa 

preverite pravilnost svojih odgovorov (tako da pritisnete na kvadratek s kljukico v spodnjem 

delu – rešitve se obarvajo modro).  

 

Za vprašanja sem na vam na voljo.  

Želim vam uspešno delo in ostanite zdravi. 

Učiteljica Tamara Kovačič 

 

 

  

mailto:kovacic.tamara.os@gmail.com
https://www.irokus.si/


1. URA (PREDVIDENA ZA PONEDELJEK, 23. 3. 2020) 

 

V tem tednu boste najprej ponovili čas PRESENT PERFECT.  

1. V učbeniku na strani 73 je razpredelnica, kjer je predstavljena oblika tega časa. To si prepiši v 

zvezke in ponovi, kako se tvori PRESENT PERFECT.  

Naj vas spomnim na NEPRAVILNE GLAGOLE, in sicer 3. obliko nepravilnih glagolov.  

2. Nato reši nalogi v učbeniku na strani 73, in sicer nalogo 6A IN 6B, ki pa ju v celoti reši in zapiši 

v zvezek.  

3. Reši še naloge v delovnem zvezku na strani 50.  

4. NALOGA: na moj elektronski naslov mi pošlji slike nalog 6A in 6B, ki naj bosta rešeni v zvezke 

in rešenih nalog iz delovnega zvezka.  

 

2. URA (PREDVIDENA ZA TOREK, 24. 3. 2020) 

 

Odpri učbenik na strani 74, pred tabo je novo besedišče, ki je povezano s hišnimi opravili.  

1. V zvezek napiši naslov: HOUSEWORK in naredi seznam novih besed: 

do the hoovering – sesati 

do the ironing – likati 

do the washing-up – pomivati posodo 

do the drying-up – pobrisati posodo 

put the rubbish out – odnesti smeti 

put my clothes away – pospraviti oblačila 

tidy my room – pospraviti svojo sobo 

make my bed – pospraviti posteljo 

clean the windows – umiti okna 

wash the car 

put my clothes away 

Do you help with the housework? Ali pomagaš pri hišnih opravilih. Zapiši 5 povedi o tem, kako pogosto 

pomagaš in pri katerih hišnih opravilih. Pomagaš si lahko z zgledom v učbeniku na strani 74.  

 

2. Poglej fotografijo na strani 74, kaj misliš o čem se pogovarjajo. Poslušaj posnetek in odgovori 

na vprašanje v nal. 2 A. Ponovno poslušaj in reši nalogo 2 B.  

3. Priložen je dokument (Housework), uporabi ga za ponovitev in/ali učenje besed.  

4. Reši nalogo 1 v delovnem zvezku na strani 52, sliko naloge mi pošlji na elektronski naslov.  

 



3. URA (PREDVIDENA ZA SREDO, 25. 3. 2020) 

 

Nadaljuješ s časom PRESENT PERFECT.  

1. Poglej si posnetek https://www.youtube.com/watch?v=i9GlEYf8_5I, videl boš primere rabe časa present perfect. 

2. Reši naloge 3, 4 in 5 na str. 75 v UČB. Nalogi 3 in 4 reši v zvezek.  

3. Ponavljaj nepravilne glagole. Lahko najdeš svoj način, lahko si pomagaš takole:  

a) Lahko narediš skupine tistih glagolov, ki se podobno spreminjajo: (Vir: https://www.tes.com/) 

https://www.youtube.com/watch?v=i9GlEYf8_5I
https://www.tes.com/


 

b) Poglej si video https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU, v katerem učitelj repa nepravilne glagole. Lahko se nepravilne glagole učiš in 

ponavljaš tudi na tak način.  

 

NALOGA: Iz seznama nepravilnih glagolov na str. 127 si jih izberi 20 in jih prepiši v zvezek. Glagole se nauči na pamet. 

 

 

Rešitve nalog iz UČB in DZ v priloženem dokumentu. 
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